
 

 

Provozní řád parkoviště 
 

Parkoviště: objekt NOSRETI reality a.s. 
 Křenová 409/52, 602 00 Brno 
 

1. Provozní doba parkoviště: 
      

Po - Pá 6:30 – 19:00 hod. 

So 8:00 – 12:00 hod. 

Ne zavřeno 
 

2. Před vjezdem na parkoviště je návštěvník povinen seznámit se s provozním řádem parkoviště. 
3. Vjezdem na parkoviště přijímá návštěvník podmínky obsažené v provozním řádu parkoviště. 
4. Parkoviště v objektu není hlídané a pronajímatel nenese odpovědnost za poškození vozidla, odcizení vozidla a za věci ve 

vozidle uložené. 
5. Vjezd a výjezd na/z parkoviště je v provozní době objektu možný pouze přes parkovací terminály u vjezdu/výjezdu na/z 

parkoviště. 
6. Na parkovišti lze parkovat pouze na základě vjezdového parkovacího lístku nebo na základě parkovací karty, kterou 

obdrží nájemce pro užívání parkovacího stání. Tato parkovací karta je nepřenosná a je nájemci vydána pronajímatelem 
na základě předávacího protokolu. Cena za parkovací kartu je stanovena aktuálním ceníkem. 

7. Parkovat lze pouze na místech k tomu určených. Návštěvníci parkoviště jsou povinni se řídit svislým i vodorovným 
dopravním značením a ustanoveními zákona o provozu na pozemních komunikacích (č. 361/2000 Sb. v platném znění), 
případně pokyny pronajímatele. 

8. Při vjezdu na parkoviště návštěvník obdrží z parkovacího systému vjezdový parkovací lístek.  
9. Pro vjezd osobních vozidel, dodávek a malých nákladních vozidel je určena vjezdová závora, pro vjezd nadměrných 

nákladních vozidel je nutno kontaktovat recepci pro případné otevření druhého křídla vjezdové brány.   
10. Pro návštěvy nájemců společnosti NOSRETI reality a.s. v budově Křenová 409/52, Brno je parkovné zdarma, pokud pobyt 

na parkovišti trvá dobu kratší než 30 minut. Vjezdový parkovací lístek si návštěvník vždy musí nechat potvrdit nájemcem, 
jinak nevzniká nárok na pobyt zdarma do 30 minut. Pro výjezd je vždy nutné navštívit recepci a vyměnit vjezdový lístek 
za výjezdový.  

11. Před odjezdem z parkoviště je vždy nutné navštívit recepci v přízemí budovy Křenová 409/52, Brno a uhradit parkovné 
dle aktuálního ceníku. Úhrada se provádí po předložení vjezdového parkovacího lístku. Obdržený výjezdový lístek slouží 
k otevření závory pro výjezd z parkoviště a zároveň také jako daňový doklad.  

12. Pro výjezd osobních vozidel a dodávek je určena výjezdová závora, pro výjezd nákladních vozidel je při úhradě 
parkovného nutná domluva s recepcí, která otevře vjezdovou závoru, příp. druhé křídlo brány. 

13. Vjezdový parkovací lístek nebo parkovací kartu je parkující povinen na požádání zaměstnanců pronajímatele předložit 
ke kontrole. 

14. Při ztrátě nebo neodebrání parkovacího lístku u vjezdové závory je účtován poplatek dle aktuálního ceníku. 
15. Při ztrátě parkovací karty nebo jejím mechanickém poškození je účtován poplatek dle aktuálního ceníku. 
16. Ceník parkovného jakož i sankční poplatky je vyvěšen u vjezdu na parkoviště a je rovněž k dispozici na recepci budovy. 
17. Držitelů parkovacích karet se netýkají v článku XI. body č. 8, č. 10, č. 11, č. 14. 
18. Mimo provozní dobu je vjezd i výjezd možný pouze po autorizaci mobilního telefonního čísla nájemce.  
19. Pronajímatel si vyhrazuje právo monitorovat využívání parkoviště mimo provozní dobu, v případě podezření na zneužití 

vjezdy omezit. 
 
 

V Brně 1.11.2019                     
          

         Schválila: Ing. Aneta Kleiber Nosrätiová 
          člen představenstva společnosti 
                     NOSRETI reality a.s. 


